
لل بسورة النبأ: قال اللججه عججز وجججل:  نننبدأ أو عععع عن .  للنو عء عسععءآ عت عي مم  عع  ))
عن )): لفعنو نل عت خخ لم نه  نفهيع خم  لهع نذ ى  ملع نم . ا نظهيع عع خل نإ ا عب من  أي: عججم يتسججاءلال

(( عن النبععأهؤلء، ثم أجاب الله عز وجل عججن هججذا السججؤال فقججال: 
وهذا النبأ هو ما جاء به النججبيالعظهيم. الذي هم فهيه مختلفنون )) 

صلى الله عليه وآله ويسلم من البينات والهدى، وليسيما ما جاء بججه مججن
الخبار عن اليوم الخر والبعث والجزاء، وقد اختلف الناس في هذا النبأ
الذي جاء به النبي صلى اللججه عليججه وآلججه ويسججلم: فمنهججم مججن آمججن بججه
ذذبوا ذين اللججه أن هججؤلء الججذين كجج وصدق، ومنهم من كفر بججه وكججذب، فججب
ذذبوا بججه علججم اليقيججن، وذلججك إذا رأوا يججوم يسججيعلمون، يسججيعلمون مججا كجج
القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت ريسل ربنججا

(( كل سععهيعلمنون * ثععم كلبججالحق،  ولهججذا قجججال يسجججبحانه هنجججا: 
دد للولججى مججن حيججث المعنججى، وإنسهيعلمنون ))  والجملة الثانيججة توكيجج

ففلصججل بينهججا وبيججن لا باعتبار اصججطل ح النحججويين؛ لنججه  كانت ليست توكيد
فيفلصل بينه وبين مؤكده بشيء من التي قبلها بحرف عطف، والتوكيد ل 
الحروف. والمراد بالعلم الذي توعدهم اللججه بججه هججو علججم اليقيججن الججذي
ذين الله تعالى نعمه على عباده يشاهدونه على حسب ما أخبروا به. ثم ب

(( ألعم نجععل الضرضليقججرر هججذه النعججم فيلزمهججم شججكرها  فقججال: 
اا . وجعلنععا نععنومكم اا . وخلقنععاكم أزواجعع اا . والجبال أوتاد مهاد

اا....)) لا ممهدة للخلق ليسججتسبات  الخ: فالرض خلقها الله تعالى مهاد
باللصججلبة الججتي ل يسججتطيعون حرثهججا، ول المشججي عليهججا إل بلصججعوبة،
وليست باللينة الرخوة التي ل ينتفعججون بهججا، ولكنهججا ممهججدة لهججم علججى
حسب ملصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به،  أما الجبال فجعلهججا اللججه
لا ثججابت لا بمنزلة الوتد للخيمة حيث يثبتها فتثبت به، وهو أيضجج تعالى أوتاد

 (( وجعل فهيهععا ضرواسععي مععن فنوقهععا وبععاضرككمججا قججال تعججالى:
وهذه الوتاد قججال علمججاء الرض: إن هججذه الجبججال بهججا جججذورفهيها )). 

رايسخة في الرض كما يريسججخ جججذر الوتججد فججي الجججدار، ولججذلك تجججدها
صججلبة قويججة ل تزعزعهججا الريججا ح وهججذا مججن تمججام قججدرته ونعمتججه.

اا )) لا ما بين ذكر وأنثى، وصغير وكججبير،(( وخلقناكم أزواج  أي أصناف
وأيسود وأحمر، وشقي ويسعيد إلى غيججر ذلججك ممججا يختلججف النججاس فيججه،
فهججم أزواج مختلفججون علججى حسججب مججا أراده اللججه عججز وجججل واقتضججته
الحكمة ليعتبر الناس بقدرة الله تعالى، وأنه قججادر علججى أن يجعججل هججذا
البشر الذين خلقوا من مادة واحدة ومن أب واحد على هججذه الصججناف



اا ))المتنوعة المتباينة.   لا للتعججب،(( وجعلنا نععنومكم سععبات  أي قاطعجج
لا فججالنوم يقطججع مججا يسججبقه مججن التعججب، ويسججتجد بججه النسججان نشججاط
للمستقبل، ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام ايسججترا ح وتجججدد نشججاطه،
وهذا من النعمة وهو في نفس الوقت من آيججات اللججه عججز وجججل، حيججث

(( ومن آياته منامكم باللهيل والنهاضر وابتغاؤكمقال الله تعالى: 
اا )).  من فضله ))  أي جعل اللججه هججذا الليججل(( وجعلنا اللهيل لباس

لا لهججا، على الرض بمنزلة اللباس، كأنه، كأن الرض تلبسه ويكون جلبابجج
وهذا ل يعرفه تمام المعرفة إل إذا صججعد فججوق ظججل الرض، وقججد رأينججا
ذلججك مشججاهد عجيبججة، إذا خرجججت فججي الطججائرة وارتفعججت وقججد غججابت
الشمس عن يسطح الرض ثم تبينت الشمس بعد أن ترتفع تجججد الرض
لا إل السججواد، فتججبين بهججذا قججوله وكأنما كسيت بلباس أيسود، ل ترى شيئ

اا ))تعالى:  لا يعيججش(( وجعلنا اللهيل لباس  .  أما النهار فجعلججه معاشجج
النججاس فيججه فججي طلججب الججرزق علججى حسججب درجججاتهم وعلججى حسججب
أحوالهم، وهذا من نعمة الله يسبحانه وتعالى على العباد. ولنكتفي علججى
هذا الجزء من هذه السورة، وأيسأل الله تعالى أن يجعلنججي وإيججاكم مججن
أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممججن قججرأ وانتفججع
إنه جواد كريم وصلى الله ويسلم على نبينا محمججد وعلججى آلججه وأصججحابه

(( وبنهينا فنوقكمومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  ثم قال تعالى: 
اا )) اا شععداد  وهججي السججماوات السججبع، وقججد وصججفها اللججه تعججالىسبع

دد وإنععابالشداد لنها قوية كما قال تعججالى:  (( والسععماء بنهيناهععا بأيعع
اا . أي بنيناها بقوة.  لمنوسعنون )). اا شععداد (( وبنهينا فنوقكم سععبع

اا )) مهاج اا و  يعني الشمس فهي يسججراج مضججيء، ولهججذاوجعلنا سراج
اا )):فهججي ذات حججرارة عظيمججة.  ققججادة، وحرارتهججا كمججا(( وهاجعع  أي و

تشججاهدون فججي أيججام اللصججيف حججرارة شججديدة مججع بعججدها السججاحق عججن
الرض، فما ظنك بمن يقرب منها، ثم إنهججا تكججون فججي أيججام الحججر -فججي

( إذاشدة حرها- من فيح جهنم، كما قال النبي عليه اللصججلة والسججلم: 
اشتد الحر فأبردوا بالصلة، فإن شدة الحر من فهيح جهنم ).

( اشتكت الناضر إلععى اللععه، فععأذن لهععاوقال عليه اللصلة والسلم: 
بنفسهين، نفس في الشتاء، ونفس فععي الصععهيف، فأشععد مععا

نعججوذ بججاللهتجدون من الزمهرير أو من البرد فإنه من جهنم – 
 ومع ذلك فججإن -، وأشد ما يكنون من الحر من فهيح جهنم ).منها

لل عظيمة يسججيما فيها ملصلحة عظيمة للخلق فهي توفر على الخلق أموا



النهار حيث يستغني الناس بها عن إيقاد النوار ، وكججذلك الطاقججة الججتي
تستخرج منها تكون فيها فوائد كبيرة، وكججذلك فججي إنضججاج الثمججار وغيججر
هذا من الفوائد العديدة من هججذه السججراج الججذي جعلهججا اللججه عججز وجججل
لعباده.  ولما ذكر السراج الوهاج الذي بججه الحججرارة واليبويسججة ذكججر مججا

اا ))يقابل ذلك فقال:  مجاجعع اء ث  والمججاء(( وأنزلنا من المعصرات ما
لا تنبت به الرض وتسججقى بججه فيه الرطوبة وفيه البرودة، وهذا الماء أيض
الرض، فإذا انضاف إلى هذا ماء السماء، وحرارة الشمس حلصججل بهججذا

(( وأنزلنععا مععنإنضججاج للثمججار ونمججو لهججا علججى أكمججل مججا يكججون. 
 يعنججي السججحاب، ووصججفها اللججه بأنهججا معلصججرات كأنمججاالمعصرات ))

لا كنزول اللبن من الضججرع،  اا ))تعلصر الماء للنزول علصر مجاجعع (( ماء ث
لا.   اا . وجنععاتأي كججثير التججدفق وافججر ببععا ونباتعع (( لنخععرج بععه ح

اا )):  أي لنخرج بهذا الماء الججذي ينججزل مججن السججماء إلججى الرضألفاف
فتنبججت الرض ويخججرج اللججه بججه الحججب بجميججع أصججنافه وأنججواعه كججالبر
لا )): مجن الثمججار كججالتين والعنججب، ومججا والشعير والذرة وغيرها. (( ونباتجج

لا بعضها إلى بعض، مججن(( وجنات ألفافا )):أشبهه.   أي بساتين ملتف
كثرتها وحسنها وبهائها. ثم بعدما ذكر الله ما أنعم بججه علججى العبججاد ذكججر
حال اليوم الخر وأنه ميقات يجمع الله فيه الولين والخرين، ويسججنتكلم

(( وبنهينععا فععنوقكمعنه في جلسة أخرى. أيسئلة. يقول الله عز وجل: 
اا )): اا شداد  أي قوية متينة وهي السماوات السبع، وقد جاء ذكججرسبع

(( قلالسماوات مقيدة بالسبع في القرآن الكريججم فججي قججوله تعججالى 
، أمججامععن ضرب السععماوات السععبع وضرب العععرش العظهيععم ))

الرضون فجاءت مقيدة بهذا العدد في السنة مثل قوله صلى الله عليه
اا طععنوقهوعلى آله ويسلم اا مععن الضرض ظلمعع :( من اقتطععع شععبر

، وجججاءت فججيالله به ينوم القهيامععة مععن فععنوق سععبع أضراضععهين )
القرآن الكريم مقيدة بهذا العدد على وجججه الشججارة فججي قججوله تعججالى:
(( اللججه الججذي خلججق يسججبع يسججماوات ومججن الرض مثلهججن يتنججزل المججر

 ل يتأتى فيه إل المماثلججة(( ومن الضرض مثلهن ))بينهن )) ، فقوله 
لا بيججن فججي العججدد لن المماثلججة فججي الكيفيججة متعججذرة لن هنججاك فرقجج
السماوات والرض في الكيفية واللصفة والسعة والقوة، فتبين أن يكون

ااالمراد مثلهن في العججدد. ثججم قججال تعججالى:  (( وبنهينا فععنوقكم سععبع
اا )): اا وهاج اا. وجعلنا سراج  وقلنا هذه الشمس، لنهججا يسججراجشداد

الرض، والوهج: شديدة الحرارة، ودليل ذلك أننا نحس بحرارتهججا وبيننججا



وبينها هذه المسافة العظيمة وليسيما في أيام اللصيف إذا كججانت قريبججة
من الرؤوس عمودية فوقنا، ول يخفى على أهججل العلججم بطبججائع النبججات
والبحار واللصحاري ما يكون من الفائدة العظيمة في هذه الحرارة على

(( وجعلناالعيان وعلى اللصفات، ولهذا أكد الله عز وجل ذلك بقوله: 
اا )): اا وهاجع رات معاء أي يتوهججج. سعراج (( وأنزلنعا معن المعص

اا )) مجاج  هججي السججحب، ويسججميت معلصججرات لنهججا)) المعصرات)): ث
بمنزلة الذي يعلصر الماء من الثوب فإن هذا الماء يتخلل هججذا السججحاب
ويخرج منه كمججا يخججرج المجاء مجن الثجوب المعلصججور، قججال اللججه تعجالى:
اا فهيبسطه في السماء (( الله الذي يرسل الرياح فتثهير سحاب
اا فتر ى النودق يخععرج مععن خللععه )) كهيف يشاء ثم يجعله كسف

اا ((:قوله مجاج  أي كثير الثج يعنججي النهمججار وذلججك لغزارتججه وقججوته))  ث
اا )):حتى يروي الرض اا . وجنععات ألفافعع ببععا ونباتعع .(( لنخرج به ح

(( وجناتالحب والنبات هو الزروع: وهو النبات الذي ليس له يسجججاق. 
اا )):  هي الشجار التي لها يساق، فيخرج مججن هججذا المججاء الثجججاجألفاف

الزروع والنخيل والعناب وغيرها يسواء خرج منه مباشرة أو خججرج منججه
بوايسطة ايستخراج الماء من باطن الرض؛ لن المججاء الججذي فججي بججاطن

(( فأنزلنا مععن السععماء مععاءالرض هو من المطر كما قال تعالى: 
  وقججال تعججالى فججي آيججةفأسقهيناكمنوه وما أنتم لععه بخععازنهين )).

(( فسلكه ينابهيع في الضرضأخرى:   )).
اا )):وقوله:   أي ملتفة بعضها إلى بعض حتى إنها لتسججتر مججن(( ألفاف

(( إن ينومفيها لكثرتها، والتفاف بعضها إلى بعض .  ثججم قججال تعججالى: 
اا ))  وهو يوم القيامة، ويسمي يوم فلصججل لن اللججهالفصل كان مهيقات

يفلصل فيه بيججن العبججاد فيمججا شجججر بينهججم، وفيمججا كججانوا يختلفججون فيججه،
فيفلصل بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهل الكفر وأهل اليمججان، وأهججل
لا بين أهل الجنة والنججار، فريججق العدوان وأهل العتدال، ويفلصل فيه أيض

اا ))في الجنة وفريق في السعير. و  لا لجل(( كان مهيقات : يعني موقوت
 ومججا(( وما نععؤخره إل لجععل معععدود ))،معدود كما قججال تعججالى: 

لا لا يومجج ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى الجل كيف يججذهب يسججريع
بعد يوم حتى ينتهي النسان إلى آخر مرحلة، فكذلك الججدنيا كلهججا تسججير

لا بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر مرحلججة، ولهججذا قججال تعججالى:  (( ومايوم
(( ينوم وكل شيء معدود فإنه ينتهجججي.  نؤخره إل لجل معدود ))،

اا ))  والنافخ فيها إيسججرافيل، النافججخينفخ في الصنوضر فتأتنون أفنواج



فيها ينفخ فيها نفخججتين: الولججى: يفججزع النججاس ثججم يلصججعقون فيموتججون،
والثانيجة: يبعثجون مجن قبجورهم تعجود إليهججم أرواحهججم، ولهجذا قججال هنججا:

اا ))  وفججي اليججة كمججا ل(( ينوم ينفخ في الصععنوضر فتععأتنون أفنواجعع
لا مع فوج لا؛ فوج يخفى، في الية إيجاز بالحذف أي فتحيون فتأتون أفواج
لا، وهذه الفواج ج والله أعلم ج بحسب المم كل أمججة تججدعى أو يتلو فوج
لا في هذا الموقف العظيم إلى كتابها لتحايسب عليه، فيأتي الناس أفواج
لا ل تججرى فيهججا لا صفلصف الذي تسوى فيه الرض فيذرها الله عز وجل قاع

لا،  وفججي هججذا اليججوم يقججول اللججه عججز وجججل:  لا ول أمتجج (( وفتحتعوججج
اا )) لا يشججاهدهاالسماء فكانت أبنواب  فتحججت وانفرجججت فتكججون أبوابجج

لا لا تكججون فججي ذلججك اليججوم أبوابجج لا محفوظجج الناس بعد أن كانت الن يسقف
مفتوحة، وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجججل أن هججذه السججبع

لا  (( ينومالشداد يجعلها الله تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبواب
تكنون السععماء كالمهععل. وتكععنون الجبععال كععالعهن. ول يسععأل

اا. يبصععرونهم )) (( وسععهيرت الجبععال فكععانت .  حمهيععم حمهيمعع
اا )) فتدك فتكون كالرمل ثم تكونسراب  أي أن الجبال العظيمة اللصماء 

اا ))كالسججراب تسججير    ثججم قججال(( وسهيرت الجبال فكععانت سععراب
اا ))تعالى:   وندع ذلك لليسبوع القججادم إن(( إن جهنم كانت مرصاد

شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله ويسججلم علججى نبينججا
(( إن جهنممحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم قال الله عز وجل: 

اا ))  : أي مرصججدة ومعججدة للطججاغين، وجهنججم ايسججم مججنكانت مرصاد
أيسماء النججار الججتي لهججا أيسججماء كججثيرة، ويسججميت بهججذا اليسججم لنهججا ذات
فجهمة، وظلمة بسوادها وقعرها أعاذنا الله وإيججاكم منهججا، وهججي مرصججاد
للطاغين قد أعدها الله عز وجل لهم من الن فهججي موجججودة كمججا قججال

 ورآها النبي صلى:(( واتقنوا الناضر التي أعدت للكافرين ))،تعالى
اللججه عليججه وعلججى آلججه ويسججلم حيججن عرضججت عليججه وهججو يلصججلي صججلة
الكسوف، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها ل هججي أطعمتهججا
ول هي أريسلتها تأكل من خشججاش الرض، ورأى فيهججا عمججرو بججن لحججي
الخزاعي يجر قلصبه في النار يعنججي أمعججاءه، لنججه كججان أول مججن أدخججل

(( للطععاغهينالشرك على العرب .  هذه النار يقول الله عز وجل إنها 
اا ))،  والطاغين جمججع طججاغ، وهججو الججذي تجججاوز الحججد، لن الطغيججانمءآب

(( إنا لما طغى الماء حملنععاكممجاوزة الحد، كما قال الله تعالى: 
 ،أي: زاد وتجاوز حده، وتجاوز الحد يكون فججي حقججوقفي الجاضرية ))



الله ويكون في حقوق العباد، أما في حقوق الله عز وجل فإنه التفريط
في الواجب أو التعدي في المحرم، وأما الطغيان فججي حقججوق الدمييججن
فهو العدوان عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، هذه الثلثججة الججتي
حرمها ريسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويسلم وأعلن تحريمها فججي

إن دمائكم وأمععنوالكم وأعراضععكم علهيكععمحجججة الججوداع فقججال:( 
 ) ، فالطغاة في حقوق اللججه وفججي حقججوق العبججد هججم أهججل النججارحرام

اا ))، والعياذ بالله، ولهذا قال:  أي مكجان أوب والوب(( للطاغهين مءآب
 أي(( نعم العبععد إنععه أواب ))،في الصل الرجوع كما قال تعججالى: 

ذجاع إلى الله عز وجل.   اا )):ر ، أي باقين فيهججا(( لبثهين فهيها أحقاب
اا )): لا طويلة، وقد دل القججرآن الكريججم علججى أن هججذه(( أحقاب  أي مدد

لا بجه فججي ثل ث المدد ل نهاية لها وأنها مدد أبديجة كمجا ججاء ذلجك ملصجرح
إن الذينآيات من كتاب الله: في يسورة النساء في قججوله تعججالى: (( 

اا. كفروا وظلمنوا لم يكن الله لهيغفر لهم ول لهيهععديهم طريقعع
اا اا وكان ذلك على الله يسهير إل طريق جهنم خالدين فهيها أبد

 إن الله لعععن الكععافرين وأعععد لهععم))، وفي يسججورة الحججزاب: ((
اا  اا ول نصععهير اا ل يجععدون ولهيعع اا. خالدين فهيها أبد )) ، وفججيسعهير

ومن يعص الله وضرسنوله فععإن لععهيسورة الجن في قوله تعالى: (( 
اا  )) ،  فإذا كان الله صر ح في ثل ث آياتناضر جهنم خالدين فهيها أبد

لا فإنه يلججزم أن تكجون النجار من كتابه بأن أصحاب النار مخلدون فيها أبد
باقية أبد البدين وهذا هججو الججذي عليججه أهججل السججنة والجماعججة أن النججار
لا، ووجججد خلف يسججير مججن بعججض أهججل والجنة مخلوقتان ول تفنيججان أبججد
السنة في أبدية النار وزعموا أنها غير مؤبدة وايستدلوا بحجججج هججي فججي
الحقيقة شبه ل دللة فيها لما ذهبوا إليه وإذا قورنت بالدلة الخرى فهو
خلف ل معججول علججى المخججالف فيججه ول علججى قججوله، والججواجب علججى
المؤمن أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله دللة صريحة ل تحتمل التأويل،
واليات الثل ث التي يسمعتم كلها آيات محكمججة ل يتطججرق إليهججا النسججخ،
ول يتطرق إليها الحتمال، أما عدم تطرق النسخ إليها فلنها خبر وأخبار
الله عز وجل ل تنسخ وكذلك أخبار ريسوله صلى الله عليه وآله ويسججلم،
لا مججن لن نسخ أحد الخبرين بالخر يستلزم كذب أحد الخبرين إما تعمججد
لل بالحال وكل ذلك ممتنع في خبر الله وخبر ريسوله صججلى المخبر أو جه
الله عليه وآله ويسلم المبني على الججوحي، وأمججا عججدم تطججرق الحتمججال
فللتلصريح بالبدية في اليات الثل ث، والمهم أيها الخوة أنه يجججب علينججا



أن نعتقد شيئين: الشيء الول: وجود الجنة والنار الن وأدلة ذلججك مججن
(( وساضرعنوا إلععى مغفععرةالقرآن والسنة كثيرة منها قججوله تعججالى: 

من ضربكم وجنة عرضها السماوات والضرض أعدت للمتقهين ))
" فعل ماض يدل على أن العججدادأعدت، والعداد التهيئة وهذا الفعل" 

واتقنوا الناضر التي أعدتقد وقع وكذلك قال الله تعالى في النار: (( 
 ))، والعججداد تهيئججة الشججيء والفعججل هنججا مججاض يججدل علججىللكافرين

الوقوع وقد جاءت السنة صريحة في ذلك في أن النبي صلى الله عليه
وآلجه ويسجلم رأى الجنجة ورأى النجار. المجر الثجاني: اعتقجاد أنهمجا داران
لا، أمججا الجنججة أبديتان من دخلهما وهو من أهلهما فججإنه يكججون فيهمججا أبججد

وما هم منها بمخرجهينفمن دخلها ل يخرج منها كما قال تعالى: (( 
))، وأما النار فإن علصاة المؤمنين يدخلون فيها مججا شججاء اللججه أن يبقججوا
فيها ثم يكون مججآلهم الجنججة كمججا شججهدت بججذلك الخبججار اللصججحيحة عججن
ريسول الله صلى الله عليه وآله ويسججلم، فججالمهم أنججه ل بججد مججن اعتقججاد
هججذين الشججيئين، ومججا همججا؟ الجابججة عنججدك؟ الول أن الجنججة والنججار
مخلوقتججان الن. والثججاني؟ أنهمججا أبججديتان ل تفنيججان. فقججوله تعججالى: ((

اا اا ول شراب اا . ل يذوقنون فهيها برد  )) ل تججدللبثهين فهيها أحقاب
بأي حال من الحوال على أن هذه الحقاب مؤمدة يعني أنهججا إلججى أمججد

لا كثيرة ل نهاية لهججا.  ((  ل يععذوقنون فهيهععاثم تنتهي، بل المعنى أحقاب
اا اا ول شععراب  )): نفججى فيهججا الججبرد الججذي تكججون بججه بججرودة ظججاهربرد

الجسم، والشراب الذي يكون فيه بججرودة داخججل الجسججم، وذلججك لنهججم
وإن يستغهيثنوا يغعاثنوا بمعاءوالعياذ بالله كمججا قججال اللججه تعججالى : (( 

اا  ))،كالمهل يشنوي النوجععنوه بئععس الشععراب وسععاءت مرتفقعع
وهل الماء الذي كالمهل وإذا قرب من الوجه شوى الوجه هل ينتفع بججه

اا فقطعععصججاحبه؟ الجججواب: ل، بججل بججالعكس ((  اء حمهيمعع سععقنوا مععا
خذوه )) ، أما في ظاهر الجسججم فقججد قججال اللججه تعججالى: (( أمعائهم

فاعتلنوه إلى سنواء الجحهيم . ثم صبنوا فنوق ضرأسه مععن عععذاب
يصب من فععنوق ضرؤوسععهم الحمهيععم . ))، وقال تعالى: )) الحمهيم

 ((، ما في بطونهم من المعججاء،يصهر به ما في بطنونهم والجلنود
لا ول والجلود ظاهر الجسم، فمن كان كذلك فإنهم ل يججذوقون فيهججا بججرد
لا يطفئ حرارة بطونهم، ومججن تججدبر مججا فججي القججرآن والسججنة مججن شراب

عجبععت للنعاضرالوعيد الشديد لهل النار فإنه كما قال بعض السججلف:" 
 ". إننججا لججوكهيف ينام هاضربها، وعجبت للجنة كهيف ينام طالبهععا



لا وزوجججات وفاكهججة لا وأنهار قال لنا قائل: إن لكم في أقلصى الدنيا قلصور
لا لنلصل إلى هذه الجنججة الججتي بهججا لل ونهار لكنا نسير على أهداب أعيننا لي
هذا النعيم العظيم، والتي نعيمها دائم ل ينقطع، وشباب يساكنها دائججم ل
يهرم، وصحته دائمة ليس فيها يسججقم، أعتقججد أننججا لججو وجججدنا ذلججك لكنججا
نسير على أهداب أعيننججا لكججي نلصججل إلججى هججذا المكججان، وانظججروا إلججى
لا مججن الناس اليوم يذهبون إلججى مشجارق الرض ومغاربهججا لينججالوا درهمج
لا قد يتمتعون به وقد ل يتمتعججون بججه، فمججا بالنججا نقججف هججذا الدنيا أو دينار
الموقف من طلب الجنة وهذا الموقف من الهرب من النار، نسأل الله

لبععثهينأن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.(( 
اا اا.إل حمهيمعع اا ول شععراب اا. ل يععذوقنون فهيهععا بععرد فهيهععا أحقابعع

اا ...))الخ، ويسنؤجل البججاقي إلججى الججدرس القججادم إن شججاء اللججهوغساق
تعالى لنتفرغ للجابة على أيسئلتكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضججى
وجعلنا وإياكم من المنتفعين بكتابه التالين له حق تلوته إنه جواد كريم.

اا ((ثم قال  اا وغساق   وهذا اليستثناء منقطع عنججدتعالى )) إل حمهيم
النحويين لن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، والمعنججى ليججس
لهم إل هذا الحميم وهو الماء الحار المنتهي في الحججرارة، كمججا ذكرنججاه

لا من أنهم ))    (( ، ((يغاثنون بمععاء كالمهععل يشععنوي النوجععنوهيسابق
اا فقطععع أمعععاءهم اا )).  (( وسقنوا مععاء حمهيمعع سسععاق  )) قججالوغ

ذساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمججع المفسرون: إن الغ
لهم ج والعياذ بالله ج بيججن المججاء الحججار الشججديد الحججرارة، والمججاء البججارد
الشديد البرودة ليذوقوا العذاب من الناحيتين: من ناحية الحرارة، ومججن
ذسججاق ناحية البرودة، بل إن بعججض أهججل التفسججير قججالوا: إن المججراد بالغ
صديد أهل النار، وما يخرج من أجوافهم من النتن والعججرق وغيججر ذلججك،
وعلى كل حال فالية الكريمة تدل على أنهم ل يذوقون إل هذا الشراب
ذطججر أكبججادهم مججن برودتججه، نسججأل الذي يقطع أمعاءهم من حرارته، ويف
الله العافية، وإذا اجتمعت هذه النواع من العذاب كان ذلجك زيجادة فجي

ااإضعاف العذاب عليهم.  ثم قال تعالى:((   )) أي يجججزونجزاء وفاقعع
لا لعمججالهم مججن غيججر أن يظلمججوا، قججال اللججه تبججارك بججذلك جججزاء موافقجج

اا ولكن الناس أنفسععهموتعالى: ((  إن الله ل يظلم الناس شهيئ
)). فهججذا الجججزاء موافججق مطججابق لعمججالهم،  ثججم بيججن وجججهيظلمنون 

إنهم كععاننوا لالموافقة أي موافقة هججذا العججذاب للعمججال فقججال: (( 
اا مذاب نكعع اا. وكععذبنوا بءآياتنععا   )) فججذكر انحرافهججم فججييرجععنون حسععاب



ااالعقيدة وانحرافهم في القول، ((   )):إنهم كاننوا ل يرجنون حسععاب
أي ل يؤملون أن يحايسبوا بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث يقولون:

 ))إن هي إل حهياتنا الدنهيا نمنوت ونحهيا وما يهلكنا إل الدهر(( 
لا يحايسبون به لنهم ينكرون ذلك، هذه عقيدة قلججوبهم، فل يرجون حساب
أما ألسنتهم فيكذبون يقولون هذا كججذب، هججذا يسججحر، هججذا جنججون، ومججا
أشبه ذلك كما تقرؤون في كتججاب اللججه مججا يلصججف بججه هججؤلء المكججذبون

كذلك ما أتى الععذين مععن قبلهععمريسل الله، كما قال عز وجل: (( 
 )). وقججال اللججه تعججالى عججنمن ضرسنول إل قالنوا ساحر أو مجننون

وقال الكععافرونالمكذبين لمحمد صلى اللججه عليججه وآلججه ويسججلم: (( 
أم يقنولععنون شععاعر )). وقججالوا إنججه شججاعر (( هععذا سععاحر كععذاب

وقالنوا يا أيها الععذي نععزل علهيععه )) ، (( نتربص به ضريب المننون
الععذكر إنععك لمجنععنون لنومععا تأتهينععا بالملئكععة إن كنععت مععن

ذبرهم علججى قججومهمالصادقهين  )). ولول أن الله ثبت أقدام الريسل وص
ما صبروا على هذا المر، ثم إن قومهم المكذبين لهم لم يقتلصروا على
هذا بل آذوهم بالفعل كما فعلوا مع الريسول عليه اللصلة والسججلم مججن
الذية العظيمة بل آذوهم بحمل السل ح عليهم، فمججن كججانت هججذه حججاله
لا لعمله كما في هذه الية الكريمة: (( لا مطابق لء موافق فجزاؤه جهنم جزا
اا اا. وكذبنوا بءآياتنا كذاب اا. إنهم كاننوا ل يرجنون حساب جزاء وفاق

اا )) .  ((   )) يشججمل مججاكععل شععيء)) (( وكل شيء أحصهيناه كتاب
يفعله الله عز وجل من الخلق والتدبير في الكججون، ويشججمل مججا يعملججه

كل شععيءالعباد من أقججوال وأفعججال، ويشججمل كججل صججغير وكججبير .(( 
اا  )): أي ضبطناه بالحلصججاء الججدقيق الججذي ل يختلججف. ((أحصهيناه كتاب

اا لا، وقد ثبت في الحديث اللصحيح أن اللججه تعججالى كتججبكتاب  )) يعني كتب
مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، ومن جملة ذلك أعمال بني آدم
فإنها مكتوبة، بل كل قول يكتب، قال الله تعالى: (( ما يلفظ من قججول
إل لديه رقيجب عتيجد )). رقيجب يعنججي مراقجب، والعتيجد يعنجي الحاضجر،
ودخل رجل على المام أحمد رحمه الله وهججو مريججض يئججن مججن مرضججه
لا -وهججو أحججد التججابعين المشججهورين- فقال له: يا أبا عبد الله إن طاوويسجج
لا مججن يقول: إن أنين المريض يكتب، فتوقف رحمه الله عن النين خوفجج
ذد لهججا ول أن يكتب عليه أنين مرضججه. فكيججف بججأقوال لسججاننا الججتي ل حجج
ممسك لها، ألفاظ تترى طول الليججل والنهججار ول يحسججب لهججا الحسججاب
-نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بعفوه-، كل شيء يكتب حتى الهججم يكتججب



لا عنها فإنهججا تكتججب ذم بالسيئة فلم يعملها عاجز إما لك وإما عليك، من ه
عليه، وإن هم بها وتركها لله فإنها تكتب له، فل يضيع شيء كججل شججيء

لا.  ((  ااأحلصيناه كتاب  )) : هججذا المججرفذوقنوا فلن نزيععدكم إل عععذاب
لا فلن للهانة والتوبيخ، يعني يقال لهل النار: ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخ
لا ولن نخفف عنكم بل ول نبقيكم علججى مجا أنتجم عليجه ل نزيدكم إل عذاب
لا في قوته ومدته ونوعه، وقد قرأتم في آية أخرى أنهججم نزيدكم إل عذاب

اا مععنيقولججون لخزنججة جهنججم: ((  ادعععنوا ضربكععم يخفععف عنععا ينومعع
لل: أنهم لم يسألوا اللهالعذاب  )) . تأمل هذه الكلمة من عدة أوجه: أو

يسبحانه وتعالى وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يججدعوا لهججم، لمججاذا؟ لن
 ))، فرأوا أنفسججهم أنهججماخسئنوا فهيها ول تكلمنونالله قال لهم: (( 

لل لن يسألوا الله ويدعوه بججل بوايسججطة. ثججم قججالوا: ((  ادعنواليسوا أه
 )) ولم يقولوا: ادعوا ربنا، لن وجججوههم وقلججوبهم ل تسججتطيع أنضربكم

تتحد ث أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم أي بأن يقولوا ربنججا، عنججدهم
لل لن تضاف ربوبية الله إليهججم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أه

)) .ثججم انظججروا أنهججم لججم يقولججوا يرفجع عنجا العججذاب،ضربكم بل قالوا (( 
 )) لنهججم آيسججون نعججوذ بججالله، آيسججون مججن أن يرفججعيخففقالوا: (( 

لا؟ قججالوا (( لا هججل قججالوا يخفججف عنججا العججذاب دائمجج عنهم. ثم انظروا أيض
اا من العذاب لا، يتبين لكججم إذا تلصججورتم هججذه الحججال،ينوم لا واحد  )) يوم

وتراهععميتججبين لكججم مججا هججم عليججه مججن العججذاب والهججوان والججذل (( 
يعرضععنون علهيهععا خاشعععهين مععن الععذل ينظععرون مععن طععرف

أعاذنا الله وإياكم منها. ذكر الله عز وجججل مججا للمتقيججن مججنخفي )). 
النعيم، لن القرآن مثاني إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر
الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق
ذكر الباطل، مثججاني حججتى يكججون يسججير النسججان إلججى ربججه بيججن الخججوف
وأيش؟ والرجاء؛ لنه إن غلب عليه الرجاء وقع في المن من مكر الله،
وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط مججن رحمججة اللججه، وكلهمججا مججن
كبائر الذنوب، كلهما شر، ل المن من مكر الله ول القنوط مججن رحمججة
الله، كذلك تجدون القرآن الكريم يأتي بهذا وبهججذا، ولئل تمججل النفججوس
من ذكر حال واحدة واليسججهاب فيهججا دون مججا يقابلهجا، وهججذا مجن بلغججة
القرآن الكريم، ونقف إلى هذا الحد ليستغلل بقية الوقت فججي اليسججئلة
التي ربما يكون فيها فوائد كثيرة فنبدأ بهججذه اليسججئلة.  إلججى قججول اللججه

اا . وكععنواعبتعجججالى: ((  اا. حععدائق وأعنابعع إن للمتقهيععن مفععاز



اا...  ))الخ ما ذكر الله عز وجل، هذه اليججات جججاءت بعججد قججوله: ((أتراب
اا اا. للطععاغهين مئابعع  )) ، وذلججك لن القججرآنإن جهنم كانت مرصاد

مثاني تثنججى فيججه المججور، إذا ذكججر فيججه الثججواب ذكججر العقججاب، وإذا ذكججر
العقججاب ذكججر الثججواب، وإذا ذكججرت صججفات المججؤمنين ذكججرت صججفات
لا، لا راهبجج الكافرين، وهكذا لجل أن يكون النسان حين يقرأ القرآن راغبجج
إذا قرأ ما فيه ثواب المؤمنين رغب ورجا وأمل، وإذا قرأ ما فيه عقججاب
لا إلى اللججه تعججالى بيججن الخججوف والرججاء، ل الكافرين خاف، ليكون يسائر
يأمن مكر الله، ول ييأس من رحمة اللججه، قججال المججام أحمججد بججن حنبججل

ينبغي أن يكععنون النسععان فععي عبععادته لربععه بهيععنرحمه الله:" 
 ". يقول الله عز وجل:الخنوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه

اا((   ))، والمتقججون: هججم الججذين اتقججوا عقججاب اللججه،إن للمتقهين مفاز
لا لا يأمر الله بتقججواه، وأحيانجج وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، أحيان
لا يأمر بتقوى النار، قال اللججه تعججالى: (( يأمر بتقوى يوم الحساب، وأحيان

 )) ، فجمججع بيججن المججرواتقنوا الله لعلكم تفلحنون واتقععنوا النععاضر
اا ترجعععنونبتقواه والمر بتقوى النججار، وقججال تعججالى: ((  واتقنوا ينومعع

 ))، فأمر بتقوى يوم الحساب، وكل هذا يدور على معنىفهيه إلى الله
واحد وهو: أن يتقي النسججان محججارم ربججه فيقججوم بطجاعته وينتهججي عججن
معلصيته، فالمتقون هم الذين قاموا بججأوامر اللججه واجتنبججوا نججواهي اللججه،

اا هؤلء لهم ((  لا،مفاز ))، والمفاز هجو مكجان الفجوز وزمجان الفجوز أيضج
فهججم فججائزون فججي أمكنتهججم، وفججائزون فججي أيججامهم.  يقججول عججز وجججل
(( حدائق وأعنابا )) هذا نوع المفججاز، ((حججدائق )): أي بسججاتين عظيمججة

ااالشجار، كثيرة الشجار، منوعة الشجار، ((   )): العناب جمججعوأعناب
وكععنواعبعنججب وهججي مججن جملججة الحججدائق لكنججه خلصججها بالججذكر.  (( 

ذين ثديها ولم يتدل، بل بججرزأترابا  )) الكواعب جمع كاعب وهي التي تب
اا وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون فججي جمججال اللصججدر، ((  ))وأتراب

لا كمججا فججي نسججاء أي على يسن واحدة ل تختلف إحداهن عن الخرى كبر
لا فربمججا تختججل الموازنججة الدنيا، لنها لو اختلفت إحداهن عن الخرى كبر
بينهما، وربما تكججون إحججداهما محزونججة إذا لججم تسججاوي الخججرى، لكنهججن

ااأتراب.  ((  اا دهاق لا ممتلئججة، والمججراد بالكججأس هنججاوكأس  )): أي كأيسجج
كأس الخمر، وربما يكون للخمر وغيره، لن الجنة فيها (( أنهار من ماء
غير آيسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشججاربين
وأنهار من عسل ملصفى )) ، والكأس الججدهاق يعنججي المملوئججة بججالخمر،



اا ولوربمججا يكججون مججن الخمججر وغيججره.  ((  ل يسععمعنون فهيهععا لغععنو
اا لل ل خيججر فيججه، (( كذاب لا بججاط لا أي كلم ل )): ل يسمعون في الجنة لغو
اا لا، لنهججم علججىكذاب ذذب بعضججهم بعضجج لا فل يكذبون، ول يك  )) أي ول كذب

لا.  (( يسرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من غل وجعلهم أخوانجج
اا  )): أي أنهم يجزون بهذا جزاء من اللججهجزاء من ضربك عطاء حساب

يسبحانه وتعالى على أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا واتقوا بها
اامحججارم اللججه، وقججوله عججز وجججل (( لا، مججأخوذة مججنحسععاب  )) أي كافيجج

فف ل يحتاجون معه إلى الحسب وهو الكفاية أي أن هذا الكأس كأس كا
ضرب السععماواتغيره لكمال لذته وتمام منفعته.  ثم قال عز وجل:(( 

 )) فالله يسبحانه وتعججالى هججو رب كججلوالضرض وما بهينهما الرحمن
إنما أمعرت أن أعبععد ضرب هععذه البلععدةشيء، قال اللججه تعججالى: (( 

 )) ، فهو رب السماوات السبع الطبججاق،الذي حرمها وله كل شيء
ورب الرض وهي يسبع كما ثبت ذلك في السنة عن ريسججول اللججه صججلى

 )): أي مججا بيججن السججماواتومععا بهينهمععااللججه عليججه و آلججه ويسججلم، (( 
والرض من المخلوقجات العظيمجة كجالغيوم والسجحب والفلك وغيرهجا

لممججا نعلمججه، وممججا ل يعلمججه إل اللججه يسججبحانه وتعججالى.   وقججوله: (( 
اا  )): يعني أن الناس ل يملكون الخطاب من الله،يملكنون منه خطاب

 ))ينوم يقنوم الععروحول يستطيع أحد أن يتكلم إل بإذن الله، وذلك (( 
بفاوهو جبريل ((  ففا بعد صف، لنه كمججاوالملئكة ص لا، ص  )) أي صفوف

تنزل ملئكة السماء الدنهيا فتحهيععط بععالخلق،جاء في الحديث: ( 
ثم ملئكة السماء الثانهية مععن وضراءهععم، ثععم الثالثععة والرابعععة

لا ل يعلم عددهم إل الججذي خلقهججم يسججبحانهوالخامسة  ) وهكذا.. صفوف
اا وتعالى. ((  )):ل يتكلمنون إل من أذن له الرحمن وقععال صععنواب

وخشعععتأي ل يتكلمججون ملئكججة ول غيرهججم كمججا قججال تعججالى: (( 
اا إل مععن أذن لععه ))، (( الصنوات للرحمن فل تسععمع إل همسعع

فأذن لججه، (( الرحمن اا  )) بالكلم فإنه يتكلم كمججا  )): أيوقععال صعنواب
لا لمرضات الله يسبحانه وتعججالى وذلججك بالشججفاعة لا موافق لل صواب قال قو
فأذن إذا أذن الله لحد أن يشفع شفع فيما أذن له فيججه علججى حسججب مججا 

 )): أي ذلك الججذي أخبرنججاكمذلك الهينوم الحقله.   قال الله تعالى (( 
عنه هو اليوم الحججق، والحججق ضججد الباطججل أي الثججابت الججذي يقججوم فيججه
الحق، ويقوم فيه العدل يوم ل ينفع مال ول بنون إل من أتى الله بقلب

فمن شععاء اتخععذ إلععىيسليم، أعانني الله وإياكم على ذلك اليوم. (( 



اا لل يؤوب به إلى الله ويرجججع بججه إلججىضربه مءآب  )): أي من شاء عمل عم
فمنالله، وذلك العمل اللصالح الموافق لمرضاة الله تعالى. وقوله: (( 

اا  )): قيدتها آيجة أخججرى وهجي قجوله تعججالى: ((شاء اتخذ إلى ضربه مءآب
لمن شاء منكم أن يستقهيم وما تشاءون إل أن يشاء الله ضرب

 )): يعني أننا لنا الخيار فيما نذهب إليججه ل أحججد يكرهنججا علججىالعالمهين
ومععاشيء؛ لكن مع ذلك خيارنا وإرادتنا ومشججيئتنا راجعججة إلججى اللججه (( 

 ))، وإنما بين الله ذلك في كتابه من أجججلتشاءون إل أن يشاء الله
أن ل يعتمد النسان على نفسه وعلى مشججيئته بججل يعلججم أنهججا مرتبطججة
بمشيئة الله، حتى يلجأ إلى الله في يسؤال الهداية لما يحب ويرضى، ل
يقول النسان أنا حر أريد ما شججئت وأتلصججرف كمججا شججئت، نقججول المججر

إنعاكججذلك لكنججك مربججوط بججإرادة اللججه عججز وجججل.  ثججم قججال تعججالى (( 
اا اا قريب  )): أي خوفناكم مججن عججذاب قريججب وهججو يججومأنذضرناكم عذاب

القيامة، يوم القيامة في الحقيقججة يججا إخواننججا قريججب، ولججو بقيججت الججدنيا
كأنهم يععنوم يرونهععا لععم يلبثععنوا إلمليين السججنين فججإنه قريججب (( 

 ))، فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب، ليججس بيججنعشهية أو ضحاها
النسان وبينه إل أن يموت، والنسان ل يدري متى يموت قججد يلصججبح ول
يمسي، أو يمسي ول يلصبح، ولهذا كان علينا أن نحزم في أعمالنججا، وأن

ينوم ينظععر المععرء مععا قععدمتنستغل الفرصة قبل فوات الوان. (( 
 )) المرء: أي كل امرئ ينظججر مججا قججدمت يججداه ويكججون بيججن يججديهيداه

اقرأ كتابك كفى بنفسععك الهيععنوم علهيععكويعطى كتابه، ويقال: (( 
اا  ))، ويقول الكافر من شدة ما يرى من الهول وما يشاهده مججنحسهيب

اا العذاب:  ((  )): أي ليتني لم أخلق، أو ليتنججي لججميا لهيتني كنت تراب
لا أبعث، أو إذا رأى البهائم التي يقضي اللججه بينهججا ثججم يقججول كججوني ترابجج

لا يتمنججى أن يكججون مثججل البهججائم، فقججوله: ((  اافتكون تراب  ))كنت تراب
فأخلججق، لن لا فلججم  فن: المعنججى الول: يججاليتني كنججت ترابجج تحتمل ثلثة معا
فأبعججث، لبججا فلججم  فخلق من تراب. المعنى الثاني: ياليتني كنججت ترا النسان 
لبا في أجواف القبور. أو المعنى الثالث: أنه إذا رأى البهججائم أي كنت ترا
لا قال: ليتنججي كنججت لا فكانت تراب التي قضى الله بينها وقال لها كوني تراب
لا أي كما كانت هذه البهائم ج والله أعلججم ججج وإلججى هنججا تنتهججي يسججورة تراب
لا النبأ، وفيها من المواعظ والحكم وآيات الله عز وجل مججا يكججون موجبجج
لليقان واليمان، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه، وأن يجعله موعظة



لقلوبنا، وشفاء لما في صدورنا، إنه جواد كريم، وصلى الله ويسلم على
.  نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين


